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Informace k otevření školy od 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám všem poděkoval za dosavadní spolupráci a za vaši podporu školy. Dlouhodobě
situaci společně zvládáme.
Nyní je před námi zcela nová etapa. Tou je rotační prezenční výuka žáků 1. stupně spojená
s novou podmínkou - testování všech osob přítomných ve škole.
Seznamte se prosím s informacemi k tomuto režimu

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Prezenční výuku zahájí od pondělí 12. 4. 2021 žáci 2. a 4. ročníku a tříd 5. A a 5. B. v pravidelném
denním režimu.
Žáci ostatních tříd pokračují v dosavadních režimech distanční výuky.
1) RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA NENÍ V PROVOZU (s jedinou výjimkou)
Omlouváme se. V ranním čase nedokážeme personálně dodržet předepsanou homogenitu skupin ŠD (7
tříd/oddělení). Navíc byl předchozí zájem o ranní ŠD minimální.
Ve čtvrtek 15. 4. ŠD je v provozu i dopoledne:
7:40 – 8:45
Třídy (místnosti)
pí. Kobrasová
4. A, 4. C
2)RANNÍ VSTUP DO BUDOVY
a) Pro všechny osoby platí povinnost mít při vstupu nasazenou předepsanou ochranu dýchacích cest.
b) Třetí osoby ( mj. i rodiče) mohou vstupovat do budovy školy pouze výjimečně a po předchozím
sjednání návštěvy (výjimkou je možný doprovod rodičů žáků k testování – viz část 3)
c) Prosíme – neshlukujte se. Děkujeme.
d) Doba vstupu žáků je rozložena od 7:30 do 8:10 hod./ strukturovaně pro různé třídy (viz TABULKA
4.1).
e) Žáci se shromažďují před určeným vstupem pod schodištěm.
f) Učitelé jsou na určeném místě 5 minut před časem určeným pro žáky.
g) Vstup na 2. vyučovací hodinu (jen čtvrtek/ 4.AC). Do šatny v 8:45 hod. Tito žáci použijí všichni
hlavní vchod.
(TABULKA 4.1) Vstup do budovy pro žáky
Vchod
Čas pro žáky
Hlavní vchod - směr metro
7:30 – 7:40
Hlavní vchod – směr areál
7:40 – 7:50
Hlavní vchod - směr metro
7:50 – 8:00

Ročník/třída
2. B /Ji
4. A/ Sch
4. B/Mott

Hlavní vchod - směr areál
Boční vchod – na rampě
Boční vchod – pod schody
Boční vchod – pod schody

8:00 – 8:10
7:30 – 7:40
7:40 – 7:50
7:50 – 8:00

4. C/Guy
2. A /Pou
5. B/Urb
5. A/Vch

3) TESTOVÁNÍ
Testování (nejen žáků) je úplnou novinkou v našem školství. Nezastíráme, že MŠMT stanovilo
pravidla, za jejichž dodržení odpovídá škola a která vyžadují dosti náročné organizování. Děkujeme
proto předem za dodržení uvedených postupů.
3.1)OBECNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ (podle manuálu MŠMT – testování ve školách
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání,
ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve
školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování
neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční
způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání
týdenních plánů. Rodič zašle třídnímu učiteli informaci/omluvenku žáka.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.
Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
V případě testování žáků 1.-3. ročníku ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby
byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce platí zmiňovaná výjimka ze zákazu vstupu třetích
osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). ŽÁDÁME ALE RODIČE, ABY
ZVÁŽILI SVŮJ PŘÍPADNÝ ZÁJEM DO ŠKOLY VSTOUPIT. Vyššímu počtu zájemců musíme
přizpůsobit režimy testování.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo doloží absolvování
izolace z důvodu onemocnění Covid-19 nebo doloží certifikát o absolvování očkování. Podrobnosti
včetně uvedení časových intervalů pro trvání platnosti výjimek jsou uvedena v manuálu MŠMT (odkaz
zveřejňujeme na stránkách školy).

Testování bude škola provádět vždy v pondělí a ve středu.
Žák, který se testování nezúčastní, podrobí se mu první den po svém příchodu do školy.
Testovací sada bude s velkou pravděpodobností obsahovat tzv. LEPU test (škola dosud
neobdržela). Jde o stěr tyčinkou z přední části nosu (viz instruktážní video – doporučujeme odkaz
na našich stránkách – Novinky)
3.2) REALIZACE TESTOVÁNÍ
a) V testovacích učebnách jsou dodrženy hygienické požadavky a rozmístěn příslušný materiál,
místnost se větrá.
b) Třída je rozdělena do dvou skupin (a do dvou učeben), aby bylo možné dodržet předepsané
rozestupy min. 1,5 m.

c) Každý žák sedí v lavici sám.
d) TU a další dvě osoby u testování každé třídy jsou poučeny.
e) TU a další osoba provádí dohled a dopomoc u testování s polovinou žáků, nad druhou polovinou
žáků vykonává dohled další pedagog (Škola nemá personální kapacity k provedení testování u
všech žáků najednou).
f) Po provedení stěru je předepsána čekací doba na výsledek testování - 15 minut.
g) Vyhodnocení ukazuje výsledek negativní nebo pozitivní.
h) Žák předá výsledek TU, a po kontrole umístí test do odpadového pytle.
i) Po celou dobu TU dbá na dodržování předepsaných hygienických pravidel.
j) Po dokončení testování první poloviny třídy proběhne testování druhé poloviny žáků.
k) Žáci s negativními výsledky pokračují už společně ve výuce v kmenové třídě.
l) Žáky s pozitivním výsledkem odvede TU do karanténní místnosti.
m) Hospodářka školy paní Jílková informuje zákonné zástupce žáka a požádá je o vyzvednutí jejich
dítěte ze školy.
n) Žáci s pozitivním výsledkem testu počkají na zákonného zástupce pod dohledem pedagogického
pracovníka (k dispozici mají oddělenou toaletu).
4)DOPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ
a) Výuka probíhá zpravidla v kmenové učebně.
b) V učebnách se často větrá. Doporučujeme vzít v úvahu při výběru oblečení.
c) Výuka v pondělí a ve středu bude časově ovlivněna délkou testování.
d) Vyučující úvodní hodiny připomene žákům hygienická pravidla.
e) Vyučující úvodních hodin předmětů se zaměří na socializační aktivity napříč třídou, na
připomenutí školních režimů a připomenutí pravidel svého předmětu.
f) Výuka probíhá podle stálého rozvrhu.
g) Třídy se na výuku nespojují.
h) Na výuky Aj a IT se třída dělí (homogenita zachována).
6) OBĚD
Platí zachování homogenity kolektivu tříd.
Žáci do ŠJ vstupují pouze v celém kolektivu třídy.
Samostatně žák do ŠJ vstupovat nemůže.
Časy příchodu tříd na oběd jsou proto přesně stanoveny.
Nastává i situace, kdy se čas oběda dané třídy nekryje přesně s koncem jejího vyučování.
Na oběd žáky odvádí učitel uvedený v TABULCE 8.1.
Pozor – některé odchody na oběd jsou určeny na dobu v průběhu vyučovací hodiny.
V takovém případě vezme učitel do ŠJ i neobědvající žáky.
Po dobu oběda setrvá učitel s žáky v ŠJ.
Nedružinové žáky, kterým skončilo vyučování, odešle učitel z jídelny do šatny.
Pozor - Skončí-li oběd dříve než vyučování, odvede učitel všechny žáky zpět do třídy. Setrvá s nimi do
konce vyučovací hodiny.
Pozor - Skončí-li vyučování dříve, než je plánovaný odchod na oběd – odvede učitel neobědvající žáky
do šatny ihned po skončení vyučování a s obědvajícími čeká na čas oběda.
Žádáme rodiče, kteří osobně vyzvedávají dítě po obědě, aby čas vyzvedávání přizpůsobili
časovému režimu výdeje oběda (viz přehled níže).
Tab. 8.1. Oběd – časové režimy
PO
ÚT
11:00
2. B (Ji)
2. B (Ji)
11:20
2. A (Pou)
5. B (Urb)

ST
2. B (Ji)
5. B (Rom)

ČT
2. B (Ji)
2. A (Pou)

PÁ
2. B (Ji)
4. A (Sch)

11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

4. B (Mot)
5. A (Vch)
4. C (Kre)
4. A (Sch)
5. B (Zů+Zva)

2. A (Pou+Jen)
4. A (Sch)
4. C (Guy)
5. A (Vch+Hbc)
4. B (Mot)

2. A (Pou)
4. A (Sch)
4. B (Mot)
4. C (Guy)
5. A (Vch)

4. B (Mot)
5. A (Vch)
5. B (Urb)
4. C (Pou)
4. A (Sch)

4. B (Mot)
4. C (Bry)
2. A (Pou)
5. A (Vch)
5. B (Urb)

10) ŠKOLNÍ DRUŽINA - odpolední
 Je zachována homogenita tříd i pro oddělení ŠD. Vychovatelky ŠD zůstávají ve svém oddělení do
17:30, respektive do odchodu posledního žáka.
 Prosíme rodiče, aby se při čekání na dítě ve vestibulu, pokud možno, neshlukovali a raději vyčkali
před vstupem do budovy. Děkujeme.
TABULKA 10.1
vychovatelka
Kobrasová
Ozheva
Herzlíková
Nováková
Jandová

třída
2. A
2. B
4. A
4. B
4. C

ve třídě
2. A
2. B
VH
1. A
1. C

Distanční vyučování od 12. 4.: režimy pro uvedené třídy probíhají nadále beze změn - žáci 1. ABC,
3.ABC, 5.B, 6.- 9. ročníku.
Zbývající žáci 1. stupně zahájí rotační prezenční výuku v pondělí 19. 4. Časové režimy nebudou
totožné s údaji uvedenými výše.
Škola k tomu vydá aktualizované informace.
Vážení rodiče,
děkujme Vám za spolupráci
S přáním dobrého zdraví
za všechny zaměstnance školy
Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy

